Наливна парфюмерия
Парфюмът е като подписа - уникален, специфичен и неповторим. Той е индивидуалност и лично послание. Открийте своя елитен
ароматен подпис с наливната парфюмерия на REFAN - олицетворение на качество, лукс и фантазия.
Парфюмерия REFAN въплъщава история, традиции и съвременност.
Повече от четвърт век фирма REFAN създава ухания, които са с високо и постоянно качество. Парфюмните композиции,
участващи в състава на всеки парфюм, се разработват съвместно с парфюмеристите на най-големите производители в света на
парфюмерийната индустрия и следват стриктно актуалното Европейско законодателство за парфюмерия и козметика. Всички
продукти на фирма REFAN притежават оценки за безопасност съгласно Регламент 1223/2009.
REFAN предоставя привилегията на потребителите да модифицират любимия парфюм чрез добавяне на REFAN PERFUME
DROPS.

Продукти
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Мъжки аромати
Основната част от парфюмерийните продукти,
произвеждани от фирмата, са парфюмни води.
Те имат номера, като се предлагат над 230 вида
парфюмни води.
Всички парфюми са класифицирани според носения от тях
аромат в таблица. В нея са посочени съответните номера
парфюми от REFAN.
Разнообразието от парфюми е толкова голямо, че
класифицирането им понякога е трудно и многозначно.
Цитрусови – свежи, цитрусови парфюми с дървесна база.
Ароматичните или фужер – това са парфюми,
интерпретиращи класическия акорд в парфюмерията
между лавандулата, дъбовия мъх и едно от първите
синтетични вещества – кумарина.
Дървесни - те са най-голямата група. При тях характерни
са мирисите на кедър, сантал, пачули и ветивер.
Разделени са в подгрупи – водни, подправъчни и т.н.
Ориeнталски - подобно на дамските, са с ориенталско
звучене и съдържат ванилови, амброви и подправъчни
ноти.
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Дамски аромати
Основната част от парфюмерийните продукти,
произвеждани от фирмата, са парфюмни води.
Те имат номера, като се предлагат над 230 вида
парфюмни води.
Всички парфюми са класифицирани според носения от тях
аромат в таблица. В нея са посочени съответните номера
парфюми от REFAN.
Разнообразието от парфюми е толкова голямо, че
класифицирането им понякога е трудно и многозначно.

Цитрусови – в тази група заемат място парфюми с лек,
свеж цитрусов и цветист мирис–лимон, портокал,
мандарина, грейпфрут, бергамот, и др.
Цветисти - най-голямата група в дамската парфюмерия.
Парфюмите в нея имат цветист мирис като главна тема. Те
се разделят на няколко подгрупи в зависимост от нюансите
им в мириса. Напр. плодови, водни, зелени и т.н. - роза,
жасмин, момина сълза, гардения, виолет, лилия, нарцис и
др.
Ориенталски - група парфюми, които се свързват с
уханията от Изтока – екзотични подправки, ванилия,
балсами от Арабия и Индия, карамел, амбра, шипър,
подправки, мускус.
Дървесните или шипрови - тях ги обединява акорда от
цитруси, дъбов мъх, пачули и лабдан.
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